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1. A kutatás előzményei 

Mottó: 
A felfedezés az, amikor azt látjuk,
amit mindenki lát, s azt gondoljuk,
amire senki nem gondolt…

Discovery consists of seeing what
everybody has seen and thinking
what nobody has thought…

(Szent-Györgyi Albert)

Szent-Györgyi Albert gondolataival szeretném minden olvasó figyelmét felhívni arra 
a  tényre,  hogy  az  ember  –  tudatos  lénnyé  válásától  (talán  előtte  is)  –  mindig  élénk 
érdeklődést mutatott a szűkebb és tágabb környezete iránt, melynek tevékeny alakításával 
kapcsolatban gyűjtöttem csokorba az általam talán legfontosabbnak ítélt gondolatokat. Épp 
ezért már a dolgozat elején meg kell állapítani, hogy amikről a téma kapcsán beszélek az 
szorosan behálózza mindennapi életünk alakulását, változását, ily módon ez mindenkit érint 
és ebben mindenkinek szerepe és feladata van.

A  területi  tervezés  napjainkban  főleg  a  területfejlesztés,  vidékfejlesztés  struktúra 
építéséhez  és  e  folyamatok  finanszírozásának  megnövekedett  feladataihoz  kapcsolódó 
gazdaságpolitika  megalapozása  kapcsán  került  előtérbe.  Hazánkban  és  más  európai 
országokban  a  gazdaságfejlesztésnek  és  működtetésének  az  EU  folyamatok  nemzeti 
befolyásolásában a területi, regionális koncepciók meghatározóak. Kutatási munkám tehát a 
témával  foglalkozó  kutató,  döntéshozó,  fejlesztő,  oktató,  hallgató  vagy  esetleg  „csak” 
érdeklődő ember munkáját szeretné segíteni.

A disszertáció  rendszerező-,  elemző-,  problémamegoldó  jellegű.  Az  ismeretanyag 
összegyűjtéséhez  felhasználtam  az  irodalomból  nyerhető  ismereteket.  Több  mint  175 
irodalmat  tanulmányoztam  át  a  kutatómunka  során,  amelyből  118-ra  hivatkozom  is  a 
dolgozatban. Teszem ezt úgy, hogy nem feltétlen ismétlem meg a hivatkozott forrásokban 
leírt  gondolatmenetet,  hanem  az  általam  elfogadhatónak  tartott  eredményeket  csupán 
bemutatom. Ugyanakkor néhány esetben vitatkozom a szakirodalom megállapításaival.

Nagyban gazdagították ismereteimet a nemzetközi tapasztalatok, amelyeket külföldi 
útjaim és tanulmányaim során szereztem. Ugyancsak bővítették tudásomat azok a projektek, 
amelyeket  a  Szent  István  Egyetem,  Gazdaság-  és  Társadalomtudományi  Kar,  Agrár-  és 
Regionális  Intézetében  és  annak  Regionális  Gazdaságtani  Tanszékén  végeztem.  A 
disszertáció írása során ezeket hasznosíthattam, hisz sok olyan ismeretet is felhalmoztam, 
amelyeknek  ma  még  nincs  szakirodalmi  megjelenítése.  Természetesen  hangsúlyosan 
építettem  a  dolgozat  témakörében  korábban  megjelent  publikációimra,  továbbfejlesztve 
akkori megállapításaimat.

Témaválasztásomat  ösztönözte,  hogy  több  éve  foglalkozom a  területi  tervezés  és 
programozás  különböző területeivel,  részt  veszek ezek fejlesztésében,  illetve  irányítok a 
tárggyal kapcsolatos feladatokat. Az itt szerzett tapasztalataimat több publikációban tettem 
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közzé az elmúlt években és rendszeresen tartok előadásokat e tárgykörben, mind graduális 
mind posztgraduális képzéseken az ország különböző egyetemein.

Fontos megemlíteni,  hogy interdiszciplinális és integráló jellege okán a regionális 
tudomány  a  közgazdaságtan,  a  földrajz,  a  szociológia,  a  politika-  és  jogtudomány,  az 
urbanisztika, a  statisztika, sőt mi több az antropológia metszéspontjában jött  létre.  Több 
neves e diszciplínával foglalkozó szakember szerint elsősorban azt vizsgálja, hogy milyen 
módon alakítja  az ember a teret,  azonban meggyőződésem szerint  azt  is,  hogy a térbeli 
folyamatoknak milyen hatása van az emberi tevékenységre. Tehát a regionális tudományban 
fellelhetők a szintetikus tudomány jellemzői: a szaktudományok által szolgáltatott adatok 
alapján,  a  lezajló  folyamatok  vizsgálatából  következő  törvényszerűségeket  tárja  fel,  a 
felmerülő  kérdésekre  adható  válaszok  keresésével,  melyek  elemzéséhez  határtalan 
lehetőséget nyújt az informatika mind jobban szélesedő tárháza.

A területi  szemlélet  eredetileg világszerte a földrajzi  iskolákhoz kapcsolódott,  így 
viszont esetlegessé kezdett válni, midőn a gazdaság tényleges tervezési alapként kezdte el 
használni.  Pl.  a  térgazdaság  hosszú  ideig  szinte  semmilyen  szerepet  nem  kapott  a 
közgazdasági gondolkodásban. A keynsi gazdaság sikere kedvezett az újratermelés globális 
elemzésének, így előtérbe került a gazdasági tevékenység térbeli eloszlásának jelentősége.
(Nemes, 1996)

A  fordulat  egy  egységes,  holisztikus  tudományszemlélet  megjelenése  lett,  ami 
csakúgy, mint a területi tervezés gyakorlata, szintén Amerikában következett be. 1954-ben 
hozták  létre  a  Regional  Science  Associationt  (RSA)  W.  Isard  kezdeményezésével.  Úgy 
gondolom  munkásságához  nagyban  kötődika  az  akkoriban  új  diszciplínának  tekinthető 
komplex „regionális tudomány” (regional science) megalkotása. (Isard, 1969) Azonban nem 
elvitatva az Amerikai szakemberek munkájának jelentőségét, itt állapítom meg, mint ahogy 
a dolgozatban részletesen kifejtem számos más nemzetbeli kutató is nagy érdemeket szerzet 
a tudományterület fejlesztésében.

A  gazdaságcentrikus,  ám  interdiszciplináris  stúdiumként  létrejött  új  tudományág 
legfontosabb szellemi előzményei az alábbiak voltak: 

1. A  közgazdasági  szemléletben  von  Thünen,  a  piactávolságon  alapuló  különbözeti 
földjáradék elméletével. (Thünen, 1875)

2. A központi hely szerepét és megkülönböztetésének elveit illetően W. Christaller. 
3. A  fejlesztés  általános  térbeli  stratégiáját  illetően  F.  Perroux  a  pólusfejlesztés 

elméletével. 
4. Az  általános  rendszerszemlélettel  kapcsolatosan  L.  von  Bertalanffy,  a 

tervezéstechnika elméletét illetően. 
5. Faludy, az “eklisztikának”1 nevezett komplex szemlélet és rendszerezéstant illetően, 

pedig C. Doxiadis. 

A  stúdiumok  kiegészültek  a  demográfia,  a  szociológia,  a  közigazgatás,  az 
információs  kapcsolatrendszer,  majd  a  környezet  ügyének  bevonásával.  A  “regionális 
tudományok” igen gyorsan elterjedtek a fejlett világ egészében, mivel alkalmasnak tűntek a 
komplex gazdasági és társadalmi problémarendszerek értelmezésére és kezelésére, és ezért a 
tényleges tervezési tevékenységek megfelelő kiindulási alapjait szolgáltatták.

1 eklisztika:  gör. a népesség települési viszonyaival és az emberi környezet  egészével több szempontból foglalkozó 
tudományág
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Regionalizmussal eleinte hazánkban is a gazdaság- és emberföldrajz foglalkozott, de 
deskriptív jelleggel, tervezési igények nélkül. Nagy alakjai nálunk Princz Gyula, Teleki Pál, 
Cholnoky Jenő, és tanítványi körükből ifj. Princz Gyula, Bulla Béla, Mendöl Tibor és még 
sorolhatnám.

A  magyar  regionalizmus  számottevő  szellemi  előzményekre  hivatkozhat.  Ide 
sorolható az említett “földrajzi” iskolákon kívül Magyari Zoltán “közigazgatási” iskolája, és 
tanítványa  Kiss  István.  A  regionalizmus  itt  a  szakszerű,  optimális  igazgatásnak  és 
döntéshozatalnak alapvető eszköze. Ide sorolható a “közjogi” iskola – Bibó István és Erdei  
Ferenc,  akik  a  demokratikus  döntéshozatal  térbeli  stukturálásának  szempontjával  sok 
évtizeddel megelőzték a korszerű regionális elméleteket. Ide tartozik, már a háború utáni 
újjáépítés,  majd  az  államszocializmus  korszakából  a  “technokrata”  iskola.  Meghatározó 
szellemi személyisége Perczel Károly. Ez az iskola operatív befolyást is gyakorolt a hazai 
területi  tervezésre  és  természetesen  nem  feledkezhetünk  meg  Enyedi  György 
tevékenységéről sem.

Véleményem szerint a kelet-európai térségben bekövetkezett társadalmi és gazdasági 
változások új regionális folyamatokat indítottak el. Az eddig egységesnek deklarált keleti 
régió  hirtelen  önálló  egységekre  bomlott,  újraszerveződésüket  várhatóan  egészen  más 
érdekviszonyok  fogják  meghatározni,  mint  korábban.  Magyarországon  a  változás  két 
lényeges  folyamatát  kell  megemlíteni,  melyek  az  országos  léptékű  területrendezést  és 
helyzetét  meghatározzák:  a  piacgazdaságra  való  áttérést  és  a  demokratikus 
intézményrendszer kialakítását. A centralizált tervezési szisztémát a piacgazdaság váltotta 
fel, amely a gazdasági struktúra átalakítása, a vállalatok privatizációja és a gazdaságtalan 
termelőegységek felszámolása mellett ment, megy végbe.

Ebben  a  folyamatban  az  állampolgári  jogok  érvényesülése,  az  új  földjog,  az  új 
tulajdonosi és érdekviszonyok új kihívásokkal szembesítik a területrendezést. A települési 
önállóság a gazdálkodás önállóságát is jelenti, új eszközök jelennek meg a területrendezés 
tervezésének és végrehajtásának folyamatában. Az európai integrációs folyamatokhoz való 
csatlakozás  elvárja  a  területi  tervezéstől  az  európai  tervezési  rendszerek  megismerését, 
tapasztalatainak a magyar viszonyokra való adaptálását, a területi és információs egységet 
biztosító  kommunikációs  infrastruktúra  fejlesztését,  továbbá  a  gazdasági  és  területi 
innovációt. (Enyedi, 1996)

Az  állami  regionális  politika  feladatait  döntő  mértékben  az  határozza  meg,  hogy 
megfelelő  beavatkozások,  akciók  révén  segítse,  támogassa  a  válságövezetekben,  az 
aprófalvas  térségekben  felhalmozódott  feszültségek  kezelését,  ugyanakkor  ösztönözze  a 
kedvező  adottságú  térségek  dinamizmusának,  különösen  a  nagy  településkultúrák, 
agglomerációk előnyeinek teljesebb körű és sokoldalú hasznosítását.
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2. Célrendszer, anyag és módszer

Nehéz  feladatra  vállalkozik  az,  aki  ma  Magyarországon  a  területi  tervezési  és 
programozási  rendszerek  fejlesztéséről  kísérel  meg tudományos  értekezést  írni.  Ennek a 
témakörnek ugyanis teljes mélységű kifejtése jóval meghaladná a dolgozat vagy akár egy 
tucat  dolgozat  kereteit  és  terjedelmi  korlátait.  Ezért  vált  szükségessé  az  értekezés 
témakörének lehatárolása.

A kutatómunka tervének eredeti célja a nemzeti területi és vidékfejlesztési stratégiák 
és  programok  felépítésének  minél  alaposabb,  módszeresebb  és  pontos  tudományos 
megalapozásának  elősegítése.  A  kutatási  célok  kijelölését  és  a  megvalósítás  törekvéseit 
motiválták  a  hazai  területfejlesztési  ösztönzésű  -  elsősorban  a  földrajztudomány  és  a 
közgazdaságtudomány, összefogásában évtizedek óta erősödő kutatások (elsősorban Enyedi 
professzor  és  társai  kutatásai).  A  kutatás  céljának  és  feladatainak  megválasztását  még 
inkább  befolyásolta  az  EU-hoz  való  csatlakozás  előkészítésében,  annak  konkrét 
feladatrendszerében előrébb került  területi,  regionális  koncepciók és tervek szükségszerű 
kutatási megalapozása. Az egyéni kutató lehetőségeit és korlátait egybevetve, ezért a területi 
tervezés és a tervek, programok készítésének módszereire és eredményeinek, problémáinak 
összefüggéseire helyeztem kutatási céljaim behatárolását.
A  modern  társadalom  és  gazdaság  működésének  komplexitása  egyre  több  szabályozási 
kérdést vet fel, így a huszadik század második felétől ennek egyre fontosabb elemévé válik 
a területi tervezés és fejlesztés. A dolgozattal arra a tényre szándékozom rávilágítani, hogy a 
területfejlesztés  olyan beavatkozás-sorozat,  amely  a  területi  fejlődés  spontán folyamatait 
igyekszik korrigálni.

Mivel a gazdaság és társadalom fejlődése természetszerűleg és minden esetben térben 
egyenlőtlen,  a  beavatkozás  általában  a  területi-társadalmi  egyenlőtlenségeket  kívánja 
mérsékelni. A fejlődés természeti, emberi erőforrási, infrastrukturális stb. feltételei ugyanis 
a tér minden pontján mások. Ezért a területfejlesztési beavatkozás csak akkor lehet sikeres, 
ha pontosan ismertek a területi fejlődési folyamatok, amelyekbe be kívánunk avatkozni. A 
kívánt  beavatkozás  megfelelő  szervezeti-intézményi  rendszer  keretében  folyik,  és  a 
cselekvést gondos és előrelátó tervezési folyamatnak kell megelőzni, mely cél természetesen 
a kutatási munka fókuszába került. A munka célkitűzéseinek problémája, hogy a tervezés 
elvi  és  módszertani  kérdései  szorosan  összefüggnek  így  bonyolítva  a  kutatói  munka 
folyamatát.

Célrendszer
Dolgozatomban  szeretném  átvilágítani  a  területi  tervezési  és  programozási  főbb 
módszereket  mind  hazai,  mind  nemzetközi  szinten  (természetesen  a  történeti  síkok 
figyelembevételével), tekintettel az Uniós elvárásokra. E mellett szeretném megvizsgálni a 
nemzetközi  tervezési  és  programozási  módszerek adaptálásának hazai  lehetőségeit.  Ezen 
vizsgálatok  segítségével  lehetőség  nyílhat  az  európai  integráció  során,  felgyorsuló 
területfejlesztésen  belüli  fejlődés  szélesebb  körben  való  elemzéséhez  és  egyes 
nehézségeinek kiküszöböléséhez.

7



Dolgozatomban szeretném az alábbi kérdéseket megválaszolni:
1. Hogyan változik a területi tervezés? (átalakulás, intézményrendszer, integráció, stb.)
2. Az  Európai  Unióhoz  való,  teljes  körű  integráció  során  a  területfejlesztéssel 

kapcsolatosan,  milyen  konkrét  módszertani  fejlesztések  segíthetik  különböző  szintű 
területi stratégiák és programok kialakításának területét?

3. Mi  lehet  egy  követendő  alternatíva  hazánkban  a  területi  tervezési  és  programozási 
módszerek  használata  során,  különös  tekintettel  a  módszerek  elemzésére  és 
rendszerszerű használatára?

4. Mi lehet az egyes területfejlesztési tervkészítési módszerek lehetséges továbbfejlesztése?

A tervezési folyamat egyes mozzanataiból kiszűrhetjük a tervezői szubjektivitást, de 
az egész folyamat, ha akarjuk, ha nem, átpolitizálódik. A források allokálása, a beruházások 
rangsorolása,  új  struktúrák létrehozása mind értékválasztáson alapuló döntést  igényel! A 
közösségi szférában a döntések jelentős részét a „közérdekre” hivatkozva hozzák meg. De 
mit  jelent  a  közérdek  (közjó)  egy  képviseleti  demokráciában?  A  közérdek  a  napi 
gyakorlatban nem más,  mint  a  pillanatnyi politikai  konszenzus vagy rosszabb esetben a 
„többség akarata” a kisebbséggel szemben. Az uralkodó politikai elit és az azokhoz kötődő 
gazdasági hatalom határozza meg a mindenkori közérdeket.

Egy  konkrét  tervdokumentum  készítésénél  abból  kell  kiindulni,  hogy  az  adott 
(területi) szinten, az adott programozási (tervezési) időszakban melyek az aktuális célok és 
prioritások. Melyek a megoldandó gondok, és ha még marad forrás, milyen egyéb célokat 
kívánunk  elérni?  Ezt  követően  meg  kell  határozni,  hogy  milyen  komplex/integrált 
(stratégiai) programok megvalósításával lehetséges és kívánatos az adott célok elérése, majd 
ez milyen akciók (operatív programok) sorozatával valósítható meg. Így tehát a stratégiai 
programok  többsége  komplex  ágazatközi  program,  amely  a  végrehajtáskor  (operatív 
programok,  vagy azok alprogramjai szintjén)  válik  esetenként ágazativá.  A programokat 
azon a szinten kell megvalósítani, amelyiken a feladat leghatékonyabban ellátható.

Már  a  korábbi  törekvésekben  is  felvetődött,  hogy  a  (elsősorban  Erdei  Ferenc 
kezdeményezésére a járási, városi) területfejlesztési tervek elkészültek ugyan, de nem érték 
el a szükséges hatást a gazdaság- és területi politika alakításában. Manapság már a tervezési 
viták és példák a valós  gazdaságirányítási,  szabályozási  és  gazdaságpolitikai  célok jobb 
megalapozására törekednek. De a gyakorlat most is a problémák sokaságát veti fel. Így nem 
csoda,  hogy a dolgozat  témájául  választott  kérdéskör  szakirodalmi háttere  meglehetősen 
ellentmondásos.  Egyrészről  bőven  áll  rendelkezésre  publikáció  a  területi  tervezés  tágan 
értelmezett témakörében, másrészről az alkalmazható módszerekkel kapcsolatban a hazai, 
illetve – az esetek többségében – a nemzetközi szakirodalom is meglehetősen szegényes, 
ami nem is a módszerek számában, hanem a gyakorlati alkalmazhatóságuk bemutatásában 
nyilvánul  meg.  A  számomra  elérhető  tanulmányok,  tudományos  cikkek,  konferencia-
előadások (több mint 175) áttanulmányozása után két lehetőségem adódott a szakirodalmi 
háttér bemutatására:

 vagy  azt  a  megoldást  választom,  hogy  egy  önálló  fejezetben 
dolgozom  fel  és  mutatom  be  valamennyi  kapcsolódó  irodalmi 
megállapítást,

 vagy  arra  törekszem,  hogy  a  disszertáció  tárgyát  képező  területi 
tervezéssel foglalkozó, illetve ezen a területen újszerű ismereteket, 
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nyújtó irodalmakat az adott rendszerekkel foglalkozó alfejezetekben 
ismertetem,  és  egy  önálló  irodalmi  áttekintő  fejezetben  csupán 
azokra  a  szerzőkre  és  megállapításokra  hivatkozom,  amelyek  a 
dolgozat egészéhez kapcsolódnak és ismeretük eligazító jellegű.

Végeredményben a második megoldást választottam, mivel véleményem szerint ez 
segíti  elő  a  disszertáció  rendszerező  jellegének  könnyebb  követhetőségét,  egyes 
megállapításaim  megértését,  illetve  így  nem  válik  öncélúvá  és  áttekinthetetlenné  a 
szakirodalmi hátteret bemutató fejezet.

Módszerek
A  kutatás  módszerének  megválasztásánál  nem  szeretnék  hagyatkozni  egyetlen 

módszer kizárólagosságára, mivel a használt módszerek, és azok hatásmechanizmusainak 
vizsgálata több módszer alkalmazását igényli. 

• A hazai és  nemzetközi szakirodalom feldolgozása,  a  témakörben megjelent 
tudományos cikkek, folyóiratok, szakkönyvek szakmai véleményét szeretném 
összefoglalni és helyenként a saját véleményemmel ütköztetni.

• A nemzetközi (különösen az európai uniós tapasztalatokból adódó) tanulságok 
kritikai vizsgálata és az adaptálási lehetőségek kidolgozása.

• A hazai szakirodalomból és a már működő területi tervek készítéséhez kötődő 
gyakorlatok  feldolgozása,  értékelése  és  a  fő  következtetések  elméleti  és 
gyakorlati levonása.

• A  különböző  területi  egységekre  készített  részlet  és  komplett  tervek 
készítésének,  használhatóságuknak  értelmezése  és  tanulságainak 
felhasználása.

• A tervezési folyamat kritikai vizsgálata és átalakítása, lépéseikor használható 
módszerek illesztésével.

• A  kialakított  tervezési  folyamat  egyes  részelemeinek,  gyakorlati 
alkalmazhatóságának vizsgálata, konkrét példán keresztül. Ugyan meglátásom 
szerint az egész tervezési folyamat elvégzése lenne optimális, de  a dolgozat 
keretein belül nincs mód arra, hogy az egész folyamatot végig vigyem. Így a 
térség vizsgálatakor, ami jelen esetben ez országos szint a  nemzetgazdasági 
környezet  értékelését  különös  tekintettel  a  mezőgazdaságra  végzem  el.  A 
vizsgálat  abból  a  fikcióból  indul  ki,  hogy  olyan  tervezési  feladatot  kell 
elvégezni, melynek célja Magyarország mezőgazdasági termelésének javítása 
és az alternatív gazdálkodási lehetőségek helyének keresése, a mezőgazdasági 
területi  folyamatok  értelmezésének  segítségével.  Ennek  során  a  kialakított 
területi  adatmátrix  felhasználásával  főkomponens  és  klaszteranalíziseket 
végzek el a területek besorolására.

Vizsgálataim során világossá vált számomra, hogy a területi tervezés célját (a lehető 
legtöbb  jót  a  lehető  legtöbb  ember  számára)  csak  jól  strukturált  tervezési  folyamaton 
keresztül, a megfelelő módszerek használatával lehetséges elérni illetve közelíteni,  mivel 
utópisztikus ötlet azt állítani, hogy az elérhető, de törekednünk kell rá.

A törekvés eredményeként sikerült elkészítenem, a dolgozatban ismertetett kutatók 
munkáinak  felhasználásával  a  tervezés  folyamatát  újszerű  megközelítésben,  illesztve  a 
folyamat lépéseikor használható főbb eszközöket, természetesen a teljesség igénye nélkül, 
mivel ezen eszközök tárháza talán „kimeríthetetlen” és folyamatosan bővülő. 

9



3. Eredmények összefoglalása

Új és újszerű tudományos eredmények

1. A disszertációban újszerű módon összefoglaltam és átvilágítottam mindazokat a 
hiányosságokat és zavarokat, amelyek a területi tervezés és programozás történeti 
elemzéséből levonhatók. Megfogalmaztam, és újszerű módon elemeztem azokat 
az elméleti és gyakorlati  összefüggéseket, amelyek figyelmen kívül hagyásából 
levezethetők e hiányosságok.

2. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a területi tervezés céljához (a lehető 
legtöbb  jót,  a  lehető  legtöbb  ember  számára)  csak  jól  strukturált  tervezési 
folyamaton keresztül, a megfelelő módszerek használatával vezet az út, melyet 
így lehetséges elérni illetve közelíteni. 

3. A kutatásaim folyamán 26 darab, a területi tervezés során használható módszer 
összefoglaló  leírását  és  elemzését  végeztem  el.  Újszerű  módon  vizsgáltam 
alkalmazhatóságukat  a  tervezésben,  felhívva  a  figyelmet  az  alapvető 
hiányosságokra, korlátokra, a bennük rejlő lehetőségekre.

4. Az  elméleti  alapvetések  és  a  gyakorlati  tapasztalataim  alapján  fontos 
rendszerfejlesztési tényezőként, felállítottam egy új tervezési folyamatot, amelyet 
követve csökkenthetők a tervezés során gyakran elkövetett hibák. 

5. A  disszertációban  a  megvizsgált  tervezési  módszereket  újszerű  módon 
rendszereztem  és  javaslatot  tettem  a  tervezési  folyamat  különböző  lépéseihez 
történő kapcsolásukra. 

A tervezési folyamat és a módszerek rendszerezése a következő:

Területi tervezési folyamata

I. lépés: Területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése
 A térségben élők, idelátogatók elvárásai
 Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai
 Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei
 Civilszervezeti igények

Felhasználható módszerek: 
• Csoport  módszerek:(kérdőíves  megkérdezés,  brain  storming  módszer,  collective  notebook  (CNB)  eljárás, 

logikai keretmódszer.)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix.)

II. lépés: A környezet értékelése
a, Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai
 Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai
 A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)

10



• Mutatókra  alapuló módszerek:(szélső értékek  összevetésén  alapuló mutatók,  szórás  típusú jelzőszámok, 
közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató  (TRANS),  pontozásos 
módszerek)

• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 
klaszteranalízis)

• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(input-output megközelítés, regionális modellek, ECO-line modell, 

Socio-line modell, LINE modell, társadalmi elszámolási mátrix.)

b, Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák
 Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 

klaszteranalízis.)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-output 

megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek

c, Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés forrásainak értékelése
 Településfejlesztés intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés hatékonyságának értékelése

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(kérdőíves  megkérdezés,  SWOT  analízis,  logikai  keretmódszer,  regionális 

veszteségtérkép.)
• Matematikai-statisztikai módszerek:(regresszió elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

d, Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése (Pl. OTK térségi irányai és eredményei)
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(kérdőíves megkérdezés, regionális veszteségtérkép.)
• Mutatókra  alapuló módszerek:(szélső értékek  összevetésén  alapuló mutatók,  szórás  típusú jelzőszámok, 

közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató  (TRANS),  Hoover  index, 
pontozásos módszerek.)

• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(LINE modell.)

III. lépés: Térség adottságainak értékelése
 Társadalmi  környezet,  humán  erőforrások  (társadalmi  szervezetek,  kulturális  adottságok,  értékek,  területi  

identitás – demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás, intézmény hálózat)
 Gazdasági  bázis  (főbb  gazdasági  ágazatok,  azok  fejlődési  irányai,  a  gazdaság  belső  és  külső  kapcsolatai,  

infrastruktúra  állapota,  telepítési  tényezők  értékelése,  a  térség  innovációs  potenciálja,  a  gazdaság  
versenyképessége)

 Környezet adottságai (természeti adottságok, a környezet, természet minősége, alakítást befolyásoló tényezők) 
 Infrastruktúra,  a  térség  intézményi  felszereltsége  (a  lakosság  egészségügyi,  szociális,  oktatási,  kulturális,  

szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága, lakásviszonyok)
 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép)
• Mutatókra  alapuló módszerek:(szélső értékek  összevetésén  alapuló mutatók,  szórás  típusú jelzőszámok, 

közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató  (TRANS),  Hoover  index, 
pontozásos módszerek.)

• Matematikai-statisztikai módszerek:(regresszió elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
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• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix.)

IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata 
 Külső környezeti feltételek SWOT elemzése
 A térségi adottságok SWOT elemzése
 A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(logikai keretmódszer, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 

klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

V. lépés: Stratégiai célok kitűzése
 Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai
 Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(brain  storming módszer,  collective  notebook (CNB)  eljárás,  Rohrbach-féle  635-ös 

módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)

VI. lépés: Kidolgozása a fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének
Felhasználható módszerek:

• Csoport  módszerek:(brain  storming módszer,  collective  notebook (CNB)  eljárás,  Rohrbach-féle  635-ös 
módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, SWOT analízis.)

• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

VII. lépés: Hatásvizsgálatok
 Javaslat a fejlesztési hatások mérésére, várható környezeti, gazdasági változások és társadalmi reakciók

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai módszerek (klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-output 

megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
 Pénzügyi erőforrások
 Nem pénz jellegű eszközök
 A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(collective  notebook  (CNB)  eljárás,  Rohrbach-féle  635-ös  módszer,  METAPLAN 

módszer, logikai keretmódszer.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)

IX. lépés: Megvalósítás
 A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(METAPLAN módszer, logikai keretmódszer.)

X. lépés: Monitoring
 Terv kidolgozása a fejlesztés folyamatának figyelésére a célok elérése érdekében
 A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(kérdőíves megkérdezés, logikai keretmódszer)
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• Mutatókra alapuló módszerek:(közúthálózat megfelelőségi mutató, komplex közlekedési hálózati mutató 
(TRANS), Hoover index,)

• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-output 
megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

6. Újszerű  összefüggésként  megállapítottam,  hogy  egy  széleskörű  területi  tervezési 
kapcsolatokat  tartalmazó,  kellően  indokolt  és  reálisan  megalapozható  metodika 
„modellezéssel”  való  követése,  csak  megbízható  adatbázisokból  kidolgozott  és  a 
tényezőket  összetetten  figyelembevevő  egzakt  matematikai  alapokkal  rendelkező 
elméletekkel lehetséges. 

Javaslatok a kutatási eredmények alapján

1. Javaslatom szerint  a  jövőben a területi  tervezés és programozás fejlesztését  és 
működtetését  a  most  meglévő  szereplők  ismereteinek  bővítésével  lehet  csak 
megfelelő  színvonalon  működtetni.  Ennek  a  folyamatnak  részeként  komoly 
szerepet  szánok  az  egyetemeknek  és  a  főiskoláknak,  mint  tudományos 
központoknak. Ennek több előnye ígérkezik: költségtakarékos, segíti a gyakorlati 
oktatást,  az  egyetemi  kutatást,  különösképpen  a  felsőoktatásra  is  épülő 
szaktanácsadást. 

2. Az egyes módszerek elemzés során megállapítottam, hogy ugyan sokan gondolják 
úgy, hogy SWOT analízist mindenki tud „csinálni”, ez mégsem annyira egyszerű 
figyelembe  véve  ezek  használhatóságát.  A  probléma  feloldására  lehetőséget 
teremt  a  kombinálása  más  eljárásokkal,  így  pl.  a  SWOT analízis  tényezőinek 
összegyűjtése történhet a csoportdinamikát hasznosító módszerek alkalmazásával. 
Természetesen  fontos  a  résztvevő  szakértők  informáltságának  a  biztosítása  és 
meggyőződésem,  hogy ügyelni  kell  az  ún.  külső és  belső szakértők megfelelő 
arányára, tehát „ne legyen túlzottan belterjes a szakértői csoport”.  

3. A Rohrbach-féle 635-ös módszer alkalmazásnak tanulsága, hogy jó hatásfokkal 
kombinálható  más  technikákkal,  így  pl.  a  brain  strominggal  ötletek 
konkretizálásához  vagy  megoldásváltozatok  kutatásához.  Az  alapötletek  és  a 
hozzájárulások  sajátos  esetekben  (pl.  területrendezés)  rajzban  is  kifejezhetők. 
Fontos megemlíteni, hogy ún. pszeudó (helyileg nem összetelepített) csoportokkal 
is alkalmazható (bár az időigény ilyen esetben növekszik, és a versenyfeszültség 
csökken. A brain storming akciókhoz képest a 635-ös strukturáltabb, a módszer 
(ebben az  alkalmazásban)  a  stratégiai  célok  alapötleteit  tökéletesíti  és  teljessé 
teszi. Ez kétségkívül együtt jár azzal a hátránnyal, hogy az ötletek választéka a 
brain storminghoz képest korlátozottabb, de előnye, hogy definitívebb, alaposabb. 
Természetesen  ennél  a  módszernél  is  tapasztalható,  hogy  fontos  a  módszer 
használatában való rutinszerzés az eredményesebb kivitelezés érdekében.

4. A kutatás  alapján  megállapítottam,  hogy  Magyarországon  a  logframe  (logikai 
keretmátrix) kitöltése – logikai keretmódszer használata – napjainkban már szinte 
minden pályázat elkészítéséhez követelmény, azonban a logframe nem pusztán 
mechanikus  eljárások  összessége,  hanem  egy  gondolkodást  segítő  eszköz. 
Megfelelő  használat  esetén  a  logframe  segítséget  nyújt  a  tevékenységek, 

13



eredmények,  projekt  célok  és  átfogó célok  közötti  logikai  összefüggések jobb 
áttekintéséhez.

5. Meglátásom  szerint  a  csoport  módszerek  hátrányai  abban  rejlenek,  hogy 
viszonylagosan költséges technikák, a megfelelő felkészültségű, és mennyiségű 
szakember igénye miatt,  továbbá ezeknek az  egy időben történő mozgatása,  a 
többszöri  véleménycserék  egyeztetések  lebonyolítása  során  komoly  feladatot 
jelent. Arról nem is beszélve, hogy ez akkor működik jól, ha minden résztvevő 
csakis a szakmai érvek, és tények mentén kristályosítja ki véleményét, és nem az 
egyéni vagy csoportérdekek befolyásolják azt.

6. A Fuzzy logika elemzése kapcsán megállapítottam, hogy a vizsgált módszer új 
dimenziókat  nyit  meg  a  tervek  kidolgozása  során  használható  optimalizálási 
megoldások  alkalmazásakor.  Mindez  annak  köszönhető,  hogy  a  klasszikus 
matematikai  módszerekkel  csak  diszkrét  halmazként  meghatározható  területi 
jellemzőket Fuzzy halmazokba rendezve, feltételesen optimális  intervallumokat 
kaphatunk. Ami pl. a különböző fejlesztési projektekhez a kapcsolódó jellemzők 
nagy száma és  bonyolult  összetétele  miatt  a  döntés  előkészítés  során gyakran 
indokolt.

7. Úgy gondolom,  hogy az egyes  regionális  fejlesztési  modellek felhasználásával 
választ  kaphatunk  azokra  a  kérdésekre,  és  megoldást  találhatunk  azokra  a 
problémákra,  amelyeket  pl.  a  megfelelő  irányítás  nélkül  maradt  gazdasági 
növekedés nem kívánatos társadalmi-gazdasági hatásai vethetnek fel.

8. Bonyolultabb,  több  régiót  átfogó  és  dinamikus  változataiban  az  input-output 
módszer segítségével történő megközelítés lehetőséget adhat arra is,  hogy meg 
tudjuk  magyarázni  a  különböző  termékek  és  szolgáltatások  termelésének  és 
fogyasztásának  területi  elosztását,  valamint  azt,  hogy  ezek  növekedése  vagy 
esetleges csökkenése időben hogyan zajlik le.

9. A disszertációban felhívtam a figyelmet arra, hogy a modellek alkalmazása során, 
az egyik fő nehézség a modell felépítése, mert drága és több évet vesz igénybe, 
továbbá  az  állandó  karbantartás  is  szaktudást  igényel.  Csak  ritkán  készül 
kifejezetten egy vizsgálati célra modell, így meglévő modelleket kell adaptálni, 
ami  viszont  munkaigényes.  Minden  makrogazdasági  modell  saját  speciális 
feltételrendszerén alapszik. Ha két modell készül azonos területre, biztos nem lesz 
azonos az eredmény.

10. A  politikusok  és  a  döntéshozók  társadalmi  ellenőrzése  szempontjából  nem 
hagyhatjuk  figyelmen  kívül  azt  a  tényt,  hogy  mivel  a  tervezés  a  jövőre 
vonatkozik,  könnyen átmehet  olyan pótcselekvésbe,  amelynek funkciója  a mai 
tétlenség megindoklása a holnapi cselekvés látszatának felkeltésével, vagyis az 
időszerű érdemi döntés elmulasztása, egy talán soha be nem következő olyan jövő 
ígéretével, amit számon kérni úgysem lehet.

11. Az ECO-line modell felhasználhatóságával kapcsolatosan felhívtam a figyelmet 
arra, hogy a modell sajnálatosan „csak” a magyar gazdaság egészére kidolgozott 
és kifejezetten statikus. Az is problémát jelent, hogy a kisebb területi egységekre 
az  adatigénye  és  munkaigénye  miatt  gazdaságosan  nem  alkalmazható.  A 
jövedelem  és  ebből  fakadó  keresleti  folyamatokat  veszi  inkább  figyelembe, 
ezáltal csak ezekre a területekre korlátozódnak az általa nyújtott információk. 
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12. Az  elméleti  alapvetések  és  a  gyakorlati  tapasztalataim  alapján  fontos 
rendszerfejlesztési  tényezőként,  felállított  új  tervezési  folyamat  követésével 
csökkenthetők a tervezés során gyakran elkövetett hibák. Különösen akkor, ha a 
megfelelő módszereket a megfelelő helyen alkalmazzuk. 

13. Végezetül meggyőződésem, hogy a „valóság” társadalmi, gazdasági, környezeti 
elemeinek  besorolása,  minden  lényeges  szempontot  lefedő,  de  mégis  a 
gyakorlatban  később  könnyen  kezelhető  rendszerbe  állítása  igazi 
multidiszciplináris  szemléletet  és  együttműködést  követel  meg.  Az  sem 
elhanyagolható, hogy a komplex mutatók kidolgozására, a különböző modellekbe 
történő integrálására nagy szükség van. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez 
csak pontos tesztelések és vizsgálatok lefolytatásával lehetséges.  Ahhoz, hogy a 
különböző technikák valóban hatékonyak legyenek, kellő helyen kell alkalmazni 
azokat,  mindemellett  mindegyiknek  van  időigénye  is.  Kiváló  szakemberek  is 
szükség van,  mivel  a  nem kellő  felkészültség  következménye  a  hamis  képek, 
következtetések kialakítása. 
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